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Contributiebijsluiter 2023 
Hartelijk dank voor jouw steun als lid van de VVD, dat is voor ons erg waardevol. Met jouw bijdrage 
kunnen wij doen wat nodig is om Nederland vrij, veilig en welvarend te maken en te houden. 

 

De contributie 
Voor het bepalen van de hoogte van de contributie is de leeftijd van een lid op 1 januari van het contributiejaar 
van belang. De contributietarieven zijn te vinden in het overzicht van de contributietarieven onder punt B 
 

Lidmaatschapsgegevens 
Het is van belang dat ieder afzonderlijk lid bij betaling van de contributie gebruik maakt van de persoonlijke (e-
mail) factuur met het persoonlijk factuurnummer. Is jouw naam of (e-mail-)adres onjuist? Geef dit dan s.v.p. door 
aan de VVD-ledenadministratie, via ledenadministratie@vvd.nl. Persoonlijke facturen zijn altijd online in te zien 
op MijnVVD. Als huisgenoot (gezinslid, partner etc.) kom je wellicht in aanmerking voor een gereduceerd tarief. 
Zie hiervoor het overzicht met contributietarieven onder punt C. 
 
 

A. Nieuwe leden en het introductielidmaatschap in 2023 
De introductieperiode houdt in dat je voor een zelfgekozen tarief lid wordt van de VVD. Dit tarief geldt voor de 
eerste periode. Welke periode dit is, is afhankelijk van het moment dat je lid wordt. Hieronder worden de duur 
van de contributieperiode aangegeven als je in 2023 lid wordt. Het tariefbedrag geldt alleen voor de eerste 
periode.  
 
Inschrijven was tussen 1 januari en 30 juni 2023   

Introductie periode loopt van moment van inschrijven tot en met 31 december 2023. 

 

Inschrijven was tussen 1 juli en 31 december 2023 

Introductie periode loopt van moment van inschrijven tot en met 30 juni 2024. 

 

Voorwaarden introductielidmaatschap 

• De eerste betaling heb je direct bij aanmelding gedaan via de website. Voor alle vervolgbetalingen heb 

je een machtiging voor automatische incasso afgegeven bij aanmelding.  

• Je kunt de contributie niet halfjaarlijks of maandelijks betalen zolang het zelfgekozen tarief geldt, 

alleen per periode. Daarna betaal je automatisch per maand. 

• Na deze periode blijf je automatisch lid, dan geldt het reguliere VVD-tarief, zoals onder C. aangegeven. 

• Opzeggen kan alleen schriftelijk (per post of e-mail) minimaal twee weken voor het einde van je 

betaalperiode. 

 

B. Nieuwe leden pilot in 2021/2022 en de evaluatie 
Als je voor het eerst VVD-lid bent geworden, geldt er vanaf 2021 een proef. Je kiest zelf het bedrag van de 
contributie (25, 75 of 125 euro per jaar) voor de introductieperiode. De proef voor een introductielidmaatschap 
wordt begin 2023 geëvalueerd en eventueel wordt het beleid aangepast. Afhankelijk van de uitkomst kan de 
contributie worden aangepast. Wij zullen je daarover tijdig informeren, want je blijft gewoon lid.  
 
De introductieperiode houdt in dat je voor een zelfgekozen tarief lid wordt van de VVD. Dit tarief geldt voor de 
eerste periode. Welke periodes dit zijn is afhankelijk van het moment dat je lid wordt. Hieronder worden de duur 
van de contributieperiodes aangegeven als je in 2022 lid wordt. Het tariefbedrag geldt per periode.  
 
Inschrijven was tussen 1 januari en 30 juni 2022   



 

Pagina 2 van 3  

Contributiebijsluiter 2023 
Eerste periode loopt van moment van inschrijven tot en met 31 december 2022. 

De tweede periode loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

Inschrijven was tussen 1 juli en 31 december 2022 

Eerste periode loopt van moment van inschrijven tot en met 30 juni 2023. 

De tweede periode loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. 

Voorwaarden pilot 

• De eerste betaling heb je direct bij aanmelding gedaan via de website. Voor alle vervolgbetalingen heb 

je een machtiging voor automatische incasso afgegeven bij aanmelding.  

• Je kunt de contributie niet halfjaarlijks of maandelijks betalen zolang het zelfgekozen tarief geldt, 

alleen per periode.  

• Na deze twee periodes blijf je automatisch lid, dan geldt het reguliere VVD-tarief, zoals onder C. 

aangegeven. 

• Opzeggen kan alleen schriftelijk (per post of e-mail) minimaal twee weken voor het einde van je 

betaalperiode.  

C. Contributietarieven 2023 
 

Type lidmaatschap Jaar Half jaar Maand* 

VVD 

Aspirant-lid (t/m 17 jaar) € 35,00 € 17,50 € 2,92 

Lid 18 jaar t/m 26 jaar (jongerentarief) € 35,00 € 17,50 € 2,92 

Lid 27 jaar t/m 69 jaar (regulier tarief) € 118,00 € 59,00 € 9,83 

Lid 70 jaar en ouder (gereduceerd tarief) € 62,00 € 31,00 € 5,17 

Huisgenoot - /gezinslid (gereduceerd tarief) € 62,00 € 31,00 € 5,17 

 

VVD-bestuurdersvereniging (VBV)¹ 
Lid VVD-bestuurdersvereniging € 131,50 € 65,75 € 10,96 

Buitengewoon lid VVD-bestuurdersvereniging € 62,50 € 31,25 € 5,21 

 

Gecombineerd lidmaatschap VVD en JOVD 2023² 
JOVD-Combilidmaatschap € 40,00 € 20,00 € 3,33 

 

Nieuwe leden in 2023³ 

Keuze 25 euro € 25,00 nvt nvt 

Keuze 75 euro  € 75,00 nvt nvt 

Keuze 125 euro € 125,00 nvt nvt 

 

* Betaling in maandelijkse termijnen is uitsluitend mogelijk per automatische incasso. 

¹ Dit is een vermeerdering op de contributie van de VVD. Bijv. een 32-jarig lid van de VBV ontvangt een 
contributiefactuur van € 249,50 (€ 118,00 t.b.v. VVD + € 131,50 t.b.v. VBV). 
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² Leden van de JOVD tot en met 26 jaar kunnen ook lid worden van de VVD. Zij krijgen dan dezelfde 
rechten als gewone leden van de VVD van dezelfde leeftijd. 
³ Dit is een volwaardig lidmaatschap waarbij geldt dat je niet eerder lid bent geweest van de VVD. 
 
 

Automatische incasso en betaling in termijnen 
De contributie kan betaald worden via automatische incasso. Geef eenmalig een machtiging af en jouw facturen 
worden voortaan automatisch betaald. Uiteraard kun je de automatische incasso altijd stopzetten of wijzigen. 
Het machtigingsformulier is te downloaden op www.vvd.nl/betalen. Vanwege de regels die voor automatische 
incasso gelden, moeten wij een ondertekend formulier ontvangen. Wijzigingen kunnen formeel alleen ingaan 
met ingang van de volgende betalingstermijn. Belangrijk: de tenaamstelling van jouw rekening dient gelijk te zijn 
aan je persoonlijke gegevens zoals vermeld in onze ledenadministratie. 
 

Samenwerking met Buckaroo Online Payment Service 
In verband met de aanpassingen in het Europese betalingsverkeer en de hoge kosten van acceptgirobetaling, 
maken wij sinds 2014 gebruik van de diensten van Buckaroo Online Payment Services om de contributie-
ontvangsten te verwerken. Daarom tref je ‘Stichting Derdengelden Buckaroo’ op het rekeningafschrift aan. Het 
nut van een stichting Derdengelden bankrekening is tweeledig. Derdengelden betalingen kunnen en zullen niet 
worden gebruikt voor andere doeleinden. Jouw betaling komt dus volledig ten goede aan de VVD. Daarom zal je 
ook in 2023 gevraagd worden om de contributie over te maken aan Stichting Derdengelden Buckaroo. Indien we 
jouw e-mailadres hebben, versturen we de contributiefactuur per e-mail. Hierin zit een betaallink om direct de 
contributie te kunnen voldoen. 
 

Vermindering van de contributie 
In uitzonderlijke gevallen kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke contributieverlaging. De mogelijkheid 
tot betalen van een lagere jaarlijkse bijdrage geldt slechts als de financiële omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Aanvraag voor een tijdelijke contributieverlaging dient te lopen via het Algemeen Secretariaat en wordt 
bij hoge uitzondering verleend door de landelijke penningmeester van de VVD. Deze verlaging is altijd voor het 
huidige jaar, mochten daarna de omstandigheden nog niet verbeterd zijn, kan het lid altijd opnieuw vermindering 
aanvragen voor de nieuwe periode. 
 

Toeslag VVD-bestuurdersvereniging 
Leden met een politieke functie worden automatisch lid van de VVD-bestuurdersvereniging. Voor dit 
lidmaatschap is een toeslag op de standaard VVD-contributie vereist, waarvan de hoogte door de algemene 
vergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging wordt bepaald. De contributietarieven voor leden van de VVD-
bestuurdersvereniging zijn in bovenstaand overzicht te vinden. 
 

Contact 
Heb je vragen of wil je een wijziging doorgeven? Log dan in via www.mijnvvd.nl of neem contact op met de 
ledenadministratie van de VVD. 
 
Adres              VVD Algemeen Secretariaat 

T.a.v. Ledenadministratie 
Postbus 30836 
2500 GV Den Haag 

Telefoon        070 361 30 61 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur) 
E-mail             ledenadministratie@vvd.nl  
 

http://www.mijnvvd.nl/
mailto:ledenadministratie@vvd.nl

